ARBOBELEID - RISICO INVENTARISATIE (RI) EN EVALUATIE (RIE) BHV
Uitgangspunten
Het bestuur van Stichting Kindante en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk
voor het schoolbeleid. Het arbobeleid is een onderdeel van dit schoolbeleid.
Wij hanteren de volgende algemene uitgangspunten:
1. het belang van een ongestoorde voortgang van het onderwijsproces;
2. het voldoen aan kwaliteitseisen voor het onderwijs;
3. de zorg voor de veiligheid, gezondheid en het voorkomen of beheersen van psychosociale
arbeidsbelasting van personeel en leerlingen (leerlingen vallen in de meeste gevallen niet onder
de werkingssfeer van de Arbowet maar er bestaat wel een zorgplicht vanuit de Wet Primair
Onderwijs);
4. Beleidsafspraken uit overige beleidsdocumenten.
Het bestuur streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers. Het arbobeleid is
gericht op waarborging van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en op het voorkomen en
beheersen van psychosociale arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten,
discriminatie en werkdruk).
Stichting Kindante organiseert het werk op zo’n manier dat onaanvaardbare risico’s in principe worden
uitgesloten.
Vermijdbaar verzuim en arbeidsongeschiktheid worden zo veel mogelijk tegengegaan. Scholen
formuleren en evalueren hiertoe doelen en realistische streefcijfers en monitoren dat in de periodieke
voortgangsrapportages.
Seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie worden actief bestreden.
Verder is het streven om medewerkers zo goed en breed mogelijk in te zetten en binnen het
personeelsbeleid is specifiek aandacht voor het welzijn van het personeel.

Arbobeleid in essentie
Behalve op genoemde uitgangspunten rust het arbobeleid op de Arbowet, het Arbobesluit en andere
relevante wet- en regelgeving. De doelstellingen van het arbobeleid worden in samenhang met de
schooldoelstellingen geformuleerd. Dit gebeurt in overleg met de personeelsvertegenwoordiging van
de MR.
Het arbobeleidsplan bevat een omschrijving van het beleid waarmee de doelstellingen en de hieruit
voortvloeiende taken voor de komende 4 jaar worden beschreven. Indien van toepassing wordt voor
elk beleidsonderdeel aangegeven:
 wie verantwoordelijk is;
 welke procedures worden gevolgd;
 welke instrumenten worden gebruikt;
 welke vorm van interne of externe ondersteuning nodig is;
 hoe de kwaliteitsborging is geregeld.
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Preventieve zorg
Stichting Kindante wil risico’s voor veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting zo veel
mogelijk voorkomen dan wel beheersen, en laat zich hierbij o.a. ondersteunen door
preventiemedewerkers. Voor de keuze van de preventiemedewerker, en de positie die hij/zij heeft het
bestuur de instemming van de personeelsgeleding van de MR nodig.
De preventiemedewerker heeft minimaal de volgende taken:
 medewerking verlenen aan het uitvoeren van een RI&E;
 het uitvoeren van Arbo maatregelen;
 het adviseren en overleggen met de MR;
 het adviseren aan en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.
Bij de bouw en inrichting van schoolgebouwen verdienen de arbeidsomstandigheden extra aandacht.
In de omschrijving van de opdracht voor bouw, onderhoud, renovatie en inrichtingswerkzaamheden
houdt het Kindante rekening met de Arbo regelgeving. De basis daarvoor is geborgd binnen de IHP’s
die in samenwerking met gemeentes worden opgesteld.

Deskundige ondersteuning
Kindante laat zich bij zijn verplichtingen uit de Arbowet bijstaan door een gecertificeerde arbodienst.

Coördinatie Arbo en preventiemedewerker
Op school is de directeur verantwoordelijk voor de uitvoering van het arbobeleid. Hij zorgt voor de
verdeling van Arbo taken en overlegt met het bestuur. Het personeelsdeel van de (G)MR heeft
instemmingsrecht en inspraak bij de totstandkoming van het arbobeleid.
Elke locatie kent een preventiemedewerker. De werkzaamheden van de preventiemedewerker zijn
vastgelegd in een taakbeschrijving, waarvoor bij het vaststellen van het werkverdelingsplan uren in de
normjaartaak worden opgenomen. De preventiemedewerkers zorgen voor de uitvoering van de Arbo
taken op de scholen.
Dit houdt niet in dat de preventiemedewerker deze uitvoerende taken per definitie zelf moet uitvoeren.
Bepaalde taken kunnen ook worden neergelegd bij medewerkers die een bepaalde affiniteit met een
onderwerp hebben.

RI&E
De verplichting tot het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vloeit voort uit de
Arbowet. De RI&E dient in het primair onderwijs eens per vier jaar te worden uitgevoerd. Indien er
tussentijdse ingrijpende wijzigingen plaatsvinden, bijvoorbeeld bij een fusie, een verhuizing of
verbouwing / nieuwbouw, dan dient de RI&E eerder te worden uitgevoerd.
Voor de uitvoering van de RI&E wordt binnen Kindante gebruik gemaakt van de speciaal voor het
primair onderwijs ontwikkelde Arbomeester versie 2.6 (zie: www.arbomeester.nl ). De Arbomeester is
erkend als branche-RI&E-instrument voor het primair onderwijs. In de Arbomeester zijn alle relevante
arbeidsrisico’s opgenomen. Via het beantwoorden van vragen wordt snel een overzicht van de
knelpunten en risico’s verkregen. De ernst van het risico wordt door de Arbomeester aangegeven. Op
basis van deze beoordeling stelt de school uiteindelijk een plan van aanpak voor de school vast. In het
plan van aanpak wordt omschreven welke actiepunten, wanneer door wie uitgevoerd gaan worden.
Dat wil zeggen: zo smart mogelijk op alle onderdelen maar vooral ook wie en wanneer welke punten
gaat uitvoeren. Tevens is het van belang dat de actiepunten periodiek met de personeelsgeleding van
de MR geëvalueerd worden en deze te muteren in de Arbomeester. Zodoende wordt de RIE in de
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periode tot een volledige nieuwe afname de RIE op een “plan do check act” achtige wijze actueel
gehouden.
De Inspectie SZW kan de schooldirecteur op de actualiteit van de RI&E aanspreken.
Een apart onderdeel binnen de RI&E (Arbomeester) is de QuickScan Welzijn Personeel (QS). De
QuickScan gaat vooral in op het onderwerp werkdruk, welke in het primair onderwijs een belangrijk
Arbo-risico is. De QuickScan dient eens per twee jaar te worden uitgevoerd. De uitkomsten van de
QuickScan worden, mits uitgevoerd binnen de RI&E van de Arbomeester, automatisch meegenomen
naar het plan van aanpak. Deze Quick scan wordt via de Arbomeester afgenomen en neemt
negatieve afwijkingen ten opzichte van landelijk gemiddelden over naar het plan van aanpak. De
scores binnen de QS zijn niet tot personen herleidbaar. Een minimale respons van rond de 80% is wel
noodzakelijk om een goede afspiegeling te verkrijgen.
Medewerkers dienen te weten op welke wijze het personeel toegang heeft tot de diverse Arbo
deskundigen. Het gaat dan om de preventiemedewerker(s), de bedrijfsarts of de arbodienst. Per 1 juli
2017 bestaat voor de medewerker een wettelijk recht tot het gebruik maken van het Arbo spreekuur
van de bedrijfsarts.
Daar waar verschillende organisaties (bijv. onderwijs, peuteropvang, muziekschool) gevestigd in één
gebouw is samenwerking vereist bij het voorkomen van ongevallen en beroepsziekten. Het betreft dan
o.a. de samenwerking m.b.t. het opstellen van de RI&E. Een mogelijke uitbreiding kan middels goede
afspraken over de organisatie van BHV, de alarmering en de ontruiming van een gebouw. De
samenwerkingsverplichting tussen verschillende organisaties (werkgevers) is opgenomen in de
Arbowet.
Binnen de scholen van Kindante worden de RI&E’s van de scholen door een daartoe bevoegde
externe deskundige getoetst. Deze selecteert op basis van de ingevulde RI&E’s en de QuickScans
periodiek scholen voor een rondgang in de school waarbij interviews met schooldirecties en eventueel
medewerkers aan de orde zijn. De toetsing en het advies daarover worden zowel naar de werkgever
als naar de personeelsgeleding van de (G)MR toegezonden. De toetsing is een wettelijke verplichting.
De adviezen van de Arbodienst of de Arbo(kern)deskundigen worden door de school overgenomen
tenzij er goede argumenten zijn om dit niet te doen. Ná instemming van de personeelsgeleding van de
(G)MR valt de uitvoering onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteur / leidinggevende van het
kindcentrum.

Bedrijfshulpverlening - BHV
Kindante is volgens de Arbowet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening. Zo kan
direct worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteiten.
Het aantal bedrijfshulpverleners (BHV-ers) binnen een locatie hangt af van de locatiegrootte en de
risico’s binnen de organisatie. Op basis van een Risico Inventarisatie en Evaluatie wordt vastgesteld
hoeveel BHV-ers de locatie nodig heeft. Er wordt ook rekening gehouden met de bezoekers / andere
gebruikers die in een pand aanwezig kunnen zijn. Dit omdat een locatie hier ook verantwoordelijk voor
is. Structurele medegebruikers in de vorm van kindpartners of andere maatschappelijke partners
kunnen deel uit maken van de personele invulling van de Bhv-ers.
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Werknemers dienen een BHV cursus te volgen om BHV-er te worden. Deze cursus wordt
vormgegeven vanuit het BURO. Naast de basiscursus verzorgt de stichting jaarlijks de verplichte
herhalingscursus. Bedrijfshulpverleners leren tijdens de cursus een beginnende brand te bestrijden,
eerste hulp te verlenen en personen uit een pand te evacueren.
Een medewerker met alleen een EHBO-diploma is geen BHV-er. Deze persoon mist immers de
kennis op het gebied van evacuatie en brandbestrijding. Een BHV-organisatie kan daarentegen wel
bestaan uit een mengeling van BHV-ers en EHBO-ers, maar dat hangt af van de aanwezige risico’s
binnen een locatie.

4
KINDANTE – december 2019

